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W tym numerze:  
Rok 2018 – rokiem… 
WOŚP 
DBI 
Choinka szkolna 
Bal gimnazjalny 
 

Rok 2018 rokiem… 

W bibliotece szkolnej 

przygotowano gazetkę 

ścienną i wystawę związa-

ną z uchwaleniem przez 

Sejm i Senat roku 2018 ro-

kiem: 

 rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, 

 rokiem Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę 

śmierci), 

 rokiem Powstania wielkopolskiego, 

 rokiem Świętego Józefa Kaliskiego, 

 rokiem abp Ignacego Tokarczuka (w 100. 

rocznicę urodzin), 

 rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej 

(w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji), 

 rokiem Praw Kobiet (w 100. rocznicę przy-

znania Polkom praw wyborczych), 

 rokiem Zbigniewa Herberta (w 20. rocznicę 

śmierci), 

 rokiem Harcerstwa (w 100. rocznicę założe-

nia Związku Harcerstwa Polskiego). 

 

Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości 

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Po-

laków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po 

rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germani-

zacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska 

powróciła na mapę świata - to dzięki tym, którzy po-

zostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko 

z dziejowej próby. 

Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez 

walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na 

polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o za-

chowanie duchowej i materialnej substancji 

narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich ro-

dzin.  

Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka i Ireny 

Sendlerowej. 

W 2018 r. przypada 100. rocznica urodzin 

metropolity przemyskiego. Ksiądz Arcybiskup był 

obrońcą praw wiernych i jednym z duchowych 

przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego 

o niepodległość Ojczyzny. 

Drugą patronką została Irena Sendlerowa. 

12 maja 2018 r. minie 10. rocznica śmierci wybitnej 

polskiej działaczki społecznej, która w czasie II wojny 

światowej jako kierowniczka referatu dziecięcego 

Rady Pomocy Żydom „Żegota” przyczyniła się do 

ocalenia z Holokaustu około 2 500 żydowskich dzie-

ci. 
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Sejm ustanowił także 2018 Rokiem Jubileuszu kon-

federacji barskiej. 

W 2018 przypada 250. rocznica zawiązania 

Konfederacji – zbrojnego związku szlachty polskiej, 

utworzonego w Barze na Podolu 29 lutego 1768 r. 

w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczy-

pospolitej. Posłowie przypomnieli, że celem 

Konfederacji było zniesienie narzuconego przez Ro-

sję traktatu, mocą którego Rzeczpospolita stawała 

się protektoratem rosyjskim oraz uchwalonych - 

przez sterroryzowany przez rosyjskie wojska Sejm - 

ustaw, które dawały równouprawnienie innowier-

com. "Konfederacja barska wraz z Konstytucją 

3 maja i powstaniem kościuszkowskim tworzy ele-

ment legendy walki o wolność, która zwłaszcza 

w okresie zaborów miała ogromne znaczenie dla 

przetrwania narodu". 

Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2018 

Rokiem Praw Kobiet. 

Ma to związek z przypadającą w roku 2018- 

100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. 

Uchwała przypomina, że 28 listopada 1918 r. Józef 

Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do 

Sejmu Ustawodawczego. Określono w nim, że wy-

borcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez 

względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wy-

bierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa 

posiadający czynne prawo wyborcze. Posłowie za-

znaczyli, że Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła 

Kobietom pełnię praw wyborczych. Ustanowienie 

roku 2018 Rokiem Praw Kobiet Sejm RP wyraża 

uznanie dla pierwszych parlamentarzystek oraz 

wszystkich orędowniczek walki o równouprawnie-

nie. 

2018 rokiem Powstania Wielkopolskiego 

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 jest 

przykładem zwycięskiego czynu zbrojnego, który za-

kończył się sukcesem politycznym. 

"W Wielkopolsce nigdy nie pogodzono się 

z myślą, by ziemia, która była kolebką naszej pań-

stwowości, znalazła się poza granicami niepodległej 

Rzeczypospolitej. 27 grudnia 1918 roku podczas wi-

zyty Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

doszło do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Przez cały okres zaborów kilka pokoleń Polaków 

walczyło o utrzymanie mowy i wiary Ojców, polskiej 

kultury i własności. Ten organiczny wysiłek nazwano 

najdłuższą wojną nowoczesnej Europy". 

Wielkopolanie w doskonały sposób wykorzy-

stali swoje umiejętności i sytuację międzynarodową, 

aby zrealizować upragniony cel, jakim była niepod-

ległość. Pierwszym dowódcą powstania 

mianowanym przez Komisariat Naczelnej Rady Lu-

dowej został mjr Stanisław Taczak, który 

zorganizował siły powstańcze. Po nim jako dowódca 

wysokiego szczebla na czele powstania stanął gen. 

Józef Dowbor-Muśnicki. Przekształcił on formacje 

ochotnicze w silną, regularną armię. 

Dzięki sukcesom militarnym i dyplomatycz-

nemu wsparciu Francji, której symbolem dla 
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mieszkańców Wielkopolski był wtedy marszałek 

Ferdynand Foch, 16 lutego 1919 roku podpisano po-

kój w Trewirze. Zakończono działania wojenne, 

a przynależność odzyskanych w powstaniu ziem po-

twierdził traktat wersalski. 

Rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.  

"Jeden z najwybitniejszych poetów polskich 

i europejskich XX wieku". 

 W epoce kryzysu wartości i głębokiego 

zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie 

zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemio-

sła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno 

rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem 

wierności - samemu sobie i słowu. W swojej poezji 

wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jed-

nostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako 

miłość surową, wymagającą solidarności z poniżo-

nymi i cierpliwej pracy nad  przywracaniem 

pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. Herbert wpro-

wadził do polszczyzny wiele zdań "budujących naszą 

tożsamość i wyobraźnię", z których najważniejsze 

brzmi: "Bądź wierny Idź". 

Zbigniew Herbert to jeden z najważniejszych 

polskich autorów XX w., twórca cyklu poetyckiego 

"Pan Cogito", eseista, dramatopisarz i autor słucho-

wisk. Od końca lat 60. wymieniany był jako jeden 

z kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. W la-

tach 80. był jednym z głównych poetów związanych 

z polską opozycją antykomunistyczną. Jego wiersze 

popularyzowali bardowie: Przemysław Gintrowski 

i Jacek Kaczmarski. Herbert żartobliwie nazywał sam 

siebie "tekściarzem Gintrowskiego". 

Od 1986 r. poeta mieszkał w Paryżu, gdzie współ-

pracował z "Zeszytami Literackimi". Po powrocie do 

Polski w 1991 r. poświęcił się działalności społecznej 

oraz komentowaniu wydarzeń politycznych. Do koń-

ca życia intensywnie pracował - jego ostatni tom, 

"Epilog burzy", ukazał się kilka miesięcy przed śmier-

cią poety w 1998 r. 

Rok 2018 Rokiem Harcerstwa 

Bieżący rok to dwie bardzo ważne rocznice – 

100-lecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego 

oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległo-

ści. 

W podjętej uchwale Senat wyraził uznanie 

dla działalności polskiego harcerstwa. "Przywołuje-

my dziś pamięć o wspaniałych obrońcach Lwowa – 

Orlętach i harcerskich szeregach walczących z nawa-

łą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy Szare 

Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie – wal-

czące z niemieckim okupantem. Przywołujemy 

walczących w konspiracji z władzą komunistyczną 

i sowieckim okupantem w latach 1944–1956 oraz 

w latach późniejszych: Harcerstwo Niepokorne, 

w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja 

Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rze-

czypospolite" – czytamy w uchwale. 

Należy pamiętać rolę wielu pokoleń harcerek 

i harcerzy, którzy wychowywali młodzież i budowali 
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nowoczesne społeczeństwo, odbudowywali nasz 

kraj po obu wojnach światowych i nieśli pomoc po-

trzebującym. "Służba harcerek i harcerzy w kraju 

i poza jego granicami na trwałe zapisała się w na-

szych dziejach i w naszych sercach". 

Red. 

 
Zawsze pomagajmy WOŚP 

 

Od 26 lat gra 

Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. 

Nasza szkoła po raz 

kolejny włączyła się 

w tę akcję charyta-

tywną. Na niedzielną 

licytację w Miejskim 

Domu Kultury prze-

znaczyliśmy: 

 unikalny kalendarz na 2018 r. pt. "Dla Nie-

podległej - Ojczyzna oczami dziecka" , który 

doskonale wpisuje się w obchody setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-

głości. Kalendarz powstał z bardzo 

oryginalnych prac najmłodszych uczniów 

z klasy 3b szkoły podstawowej, 

  obraz namalowany przez uczennicę klasy 

VI c -Marcelinę Woźniak, 

 prace, które zostały nagrodzone w tegorocz-

nej edycji konkursu "Mehoffer i jego 

turkowskie dzieło", 

 bryłę Kościoła NSPJ w Turku autorstwa Mar-

tyny Piwońskiej, 

 fragment witraża "Męczennicy" J. Mehoffera 

- autorstwa Karoliny Płucienniczak. 

Za wyżej wystawione prace do WOŚP wpłynęło 

950 zł. Ponadto w naszej szkole odbyła się zbiórka 

pieniędzy, w którą  włączyli się uczniowie, nauczy-

ciele oraz pracownicy naszej szkoły, wspólnie 

zebraliśmy 1911 zł. Podczas niedzielnej licytacji na-

szej szkole udało się zdobyć 2 koszulki i książkę 

,,Opowiem Ci historię”  

Klaudia Michalak 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony 

jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Po-

czątkowo wydarzenie to świętowały jedynie 

państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza 

granice Europy angażując państwa z całego świata. 

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie 

i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego do-

stępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, 

zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowaw-

ców z problematyką bezpieczeństwa online oraz 

promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. 

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania 

w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na 

poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, 



                                                                              Okeyka                                                               53    1 - 2/18 
 

 

 6

łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także ro-

dziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. 

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 

r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet 

(PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy 

NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realiza-

torzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. 

Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partne-

rem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem 

DBI 2018 jest Facebook. DBI zostało objęte honoro-

wym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka. 

DBI 2018 obchodzić będziemy 6 lutego pod 

hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy 

kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które 

zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna war-

tość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, 

zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych 

osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów 

skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają 

się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sek-

stingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 

chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny 

nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale 

także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie 

naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. 

Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensyw-

nie wykorzystują do komunikacji, a dobre 

i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu dru-

giej strony. 

Co roku, PCPSI podejmuje liczne działania, 

które zmierzają do realizacji celów wpisanych w ob-

chody DBI. Jedną z aktywności jest organizacja kon-

ferencji z okazji DBI, adresowana do przedstawicieli 

sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych 

oraz praktyków pracujących z dziećmi. 

W naszej szkole Dzień Bezpiecznego Interne-

tu w naszej szkole organizowany jest od 2005 r. 

Wśród wielu zorganizowanych zadań odbyły się: lek-

cje wychowawcze na temat kultury i szacunku 

w sieci, uczniowie klas 7 przygotowali prace pla-

styczne w formie plakatów, a 2 i 3 klasy gimnazjum 

prace graficzne, które zostały wystawione na koryta-

rzu w szkole.  W bibliotece szkolnej przygotowano 

wystawę promującą akcję. 

Artur Leman 

Czy wiesz, co jesz? 

Każdy owoc czy warzywo stanowi doskonałe 

uzupełnienie drugiego śniadania. Mogli się o tym 

przekonać ci wszyscy,  dla  których  w styczniowy 

czwartek  przygotowano pyszny poczęstunek w po-

staci marchewek. 

Marchew to warzywo, o którego właściwo-

ściach leczniczych i wartościach odżywczych 

decydują witaminy, minerały i przeciwutleniacze. 
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Wśród tych ostatnich jednym z ważniejszych jest be-

ta-karoten, który nie tylko wzmaga opaleniznę, lecz 

także zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wzro-

ku, wzmacnia odporność i może ochronić przed 

rozwojem nowotworów.  

Marchew to warzywo, którego właściwości 

i wartości odżywcze doceniano już w starożytnych 

Chinach. Jednak wówczas najbardziej znana była 

odmiana w kolorze białym. Marchewkę pomarań-

czową wyhodowali Holendrzy dopiero w XVII wieku. 

To właśnie ona do dziś cieszy się największą popu-

larnością, mimo że na rynku dostępne są także żółte, 

czerwone, a nawet ciemnofioletowe i czarne okazy. 

Pomarańczowa odmiana marchewki jest lubiana 

przede wszystkim przez miłośników słonecznych ką-

pieli, który wierzą, że regularne sięganie po to 

kolorowe warzywo pozwala przedłużyć opaleniznę. 

Jednak marchewkę powinny docenić także osoby, 

które mają problemy m.in. sercowe, ze wzrokiem 

i skórą. 

Marchew skarbnicą beta-karotenu - jest bo-

gatym źródłem karotenoidów - związków, które są 

jednocześnie barwnikami odpowiadającymi za po-

marańczowy kolor marchewki i przeciwutleniaczami.  

Marchew na opalanie i nie tylko - beta-

karoten zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 

wzroku, wzmacnia odporność, a także wspomaga le-

czenie trądziku i opóźnia pojawianie się zmarszczek. 

Jednak najbardziej jest znany z tego, że przyśpiesza 

opalanie i przedłuża efekty kąpieli słonecznych. Po-

wszechnie uważa się, że codziennie należy pić 

2 szklanki soku z marchwi, by cieszyć się skórą mu-

śniętą słońcem.  

Marchew - właściwości antynowotworowe, 

beta-karoten jest przeciwutleniaczem, co oznacza, 

że może zapobiegać rozwojowi chorób nowotworo-

wych. Dowiedziono, że może obniżyć występowanie 

takich nowotworów, jak: rak jamy ustnej, krtani, 

przełyku i pęcherza moczowego. 

Marchew na miażdżycę - zawarte w marchwi 

pektyny obniżają poziom cholesterolu we krwi 

i przeciwdziałają miażdżycy. W związku z tym współ-

czesna fitoterapia poleca stosować pomocniczo 

marchew w początkach miażdżycy. Z kolei wyciągi 

z owoców marchwi podaje się doustnie w lekkich, 

przewlekłych stanach choroby wieńcowej. 

Marchew w zaburzeniach trawienia u nie-

mowląt - świeże korzenie marchwi oraz powstający 

z nich sok zawierają specyficzne związki siarkowe, 

nazywane czynnikami bifidus. Pobudzają one rozwój 

bakterii Bifidobacterium bifidum (syn. Lactobacillus 

bifidus) i zwalczają zaburzenia trawienia u dzieci. 

Marchew przy awitaminozie, niedożywieniu 

i niedokrwistości - marchew zawiera nie tylko beta-

karoten, lecz także inne witaminy i pierwiastki mine-
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ralne, dzięki czemu jest stosowana w awitaminozie 

A, czyli niedoborze witaminy A. Stan ten objawia się 

bardzo przesuszoną skórą na łokciach i kolanach, 

a także na ramionach i udach (suchość nie ustępuje 

po posmarowaniu kremem czy balsamem), niedo-

widzeniem o zmierzchu i w nocy oraz suchością gałki 

ocznej. 

Poza tym marchew można podawać małym 

dzieciom i młodzieży w przypadkach niedożywienia, 

niedokrwistości i stanów zapalnych skóry. 

Marchew na owsiki i inne pasożyty - w me-

dycynie naturalnej znane jest też działanie 

przeciwrobacze marchwi, dlatego miazga z tego wa-

rzywa jest stosowana pomocniczo przeciwko 

owsikom i gliście ludzkiej. 

Artur Leman 

 

„Młodzież zapobiega pożarom” – eli-

minacje 

27 stycznia 2018 siedzibie OSP w Turku odby-

ły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.  

Młodzież rywalizowała w dwóch kategoriach 

wiekowych: grupa I to uczniowie klas I-VI szkół pod-

stawowych, grupa II uczniowie klas VII i klas 

gimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowało troje 

uczniów: Nikodem Walczykowski (V a), Jakub Wa-

gner (VII d) oraz Wojciech Werbiński 

(II b gimnazjum). Do konkursu zgłosiły się tylko dwie 

szkoły podstawowe SP nr 1 i SP nr 5. Uczniowie roz-

wiązywała test składający się z 30 pytań 

dotyczących: przyczyn powstawania pożarów, spo-

sobów ich zapobiegania, sprzętu ratowniczo-

gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, zasad 

ewakuacji ludzi, udzielania pierwszej pomocy, orga-

nizacji i historii OSP oraz zadań ochrony przeciwpo-

żarowej w Polsce. 

Zwycięzcą eliminacji miejskich w II grupie 

wiekowej został uczeń naszej szkoły Wojciech Wer-

biński i on wspólnie z uczennicą SP 1 będzie 

reprezentował miasto w eliminacjach powiatowych. 

W młodszej kategorii wiekowej Nikodem Walczy-

kowski zajął miejsce III. 

K. M. 
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Sposób na lekturę 

30 stycznia 2018 r. uczniowie klas gimnazjal-

nych: 3a, 3d, 3e ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku 

uczestniczyli w wycieczce do Kalisza, gdzie w Teatrze 

im. Bogusławskiego obejrzeli teatralną interpretację 

powieści „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej w reżyserii 

S. Majewskiego. Wyjazd miał charakter edukacyjny – 

poznanie literatury pięknej w żywym słowie. Sztuka 

zaskoczyła odbiorców nowatorskim ujęciem tematu, 

bowiem aktorzy byli jednocześnie narratorami opo-

wieści, a scenografia charakteryzowała się wielkim 

minimalizmem, podobnie nieliczne na scenie rekwi-

zyty. Duże wrażenie wywarła emocjonalna gra 

aktorów, którzy całym sobą starali się wykreować 

graną postać z dawnej epoki. Gesty i ruch sceniczny 

aktorów miały wymiar symboliczny i sugestywnie 

wpływały na odbiorcę, poza tym, wielkim zaskocze-

niem okazały się elementy śpiewu i tańca, które 

uwspółcześniły akcję powieści Dąbrowskiej. Odczu-

cia i wrażenia młodych widzów były przeróżne. 

A. L. 

 

Zmagania ze światem antycznym 

 6 lutego w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku 

w budynku B odbył się VI szkolny konkurs interdy-

scyplinarny „Świat antyczny”, integrujący treści 

z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka 

polskiego, historii, religii i historii sztuki. 

Wiedza o świecie antycznym stanowi ważny punkt 

w edukacji młodego człowieka i uczniowie „Piątki” 

mają świadomość tego, że wszyscy uczestniczymy 

w dziedzictwie humanistycznym. Wbrew pozorom 

świat starożytny bliski jest współczesnemu człowie-

kowi, gdyż do dziś korzystamy z osiągnięć dawnych 

cywilizacji, przykładem są: biblioteki, drogi, teatr, 

a prawo rzymskie stanowi fundament nowożytnego. 

Celem przedsięwzięcia było usystematyzowanie 

i wzbogacenie uczniowskiej wiedzy o antyku oraz 

uświadomienie ponadczasowych wartości kultury 

antycznej. 

W lekcji starożytności uczestniczyły 3-osobowe dru-

żyny z klas 7, 2 i 3 gimnazjalnych, które przez 45 

minut zmagały się ze światem antycznym.  

Scenki z życia greckich bogów, które inspirują wyob-

raźnię nie tylko artystów, były wstępem do 

zasadniczego etapu konkursu – testu wiedzy z zakre-

su przedmiotów humanistycznych. 

Bezkonkurencyjna okazała się klasa 2a, która przed-
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stawiła uwspółcześnioną wersję mitu o Demeter i 

Korze. Największą wiedzą o świecie antycznym wy-

kazali się reprezentanci klas: 7a, 2b, 3b, 3c w 

składzie – 7a: Daria Bochomulska, Jakub Karolak i 

Nikola Musielak; 2b: Kinga Fijałkowska, Paweł Per-

liński i Radosław Brzóska; 3b: Anna Mielcarska, Pola 

Chmiela i Dagmara Klimas; 3c: Wiktoria Włodarczyk, 

Oliwia Witkowska i Bartosz Krajewski. 

F.T. 

Choinka 

Tegoroczna zabawa choinkowa odbyła się 

w budynku A i wzięli w niej udział uczniowie klas 2 

gimnazjalnych oraz uczniowie klas 5-7 szkoły pod-

stawowej. Wszyscy świetnie bawili się przy 

najnowszych hitach muzyki rozrywkowej, a w chwili 

wytchnienia mogli posilić się poczęstunkiem przygo-

towanym przez rodziców, pizza i pączki sprawiły 

wszystkim wiele radości. Nad bezpieczeństwem 

uczniów czuwali nie tylko rodzice ale także nauczy-

ciele. 

K.M. 

Niech żyje bal… 

10 lutego – ten dzień był wyjątkowy dla 

uczniów klas 3 gimnazjalnych Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Turku – dziewczęta w wieczorowych krea-

cjach, chłopcy w stylowych garniturach, piękny 

wystrój sali w czerwono-biało-czarnych barwach, 

uroczysty nastrój. 

Wzruszonych rodziców, uczniów i nauczycieli 

powitała dyrektor szkoły, pani Zdzisława Kośla, któ-

ra, by tradycji stało się zadość, rozpoczęła bal sło-

wami: „Poloneza czas zacząć”, tym samym 

zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy. 

 

Staropolski taniec zatańczyło 28 par – to już tradycja 

naszej szkoły od początku istnienia klas gimnazjal-

nych. Po widowiskowym momencie młodzież 

świetnie się bawiła do późnej nocy przy dźwiękach 

nowoczesnej muzyki, którą wszyscy znają. 

Tegoroczny bal odbył się w malowniczej sce-

nerii kasyna gier – w różnobarwnej krainie kart, 

gdzie poczuliśmy się jak w Las Vegas; wszechobecne 

były więc talie kart; królowały: trefle, damy pik i asy 

kier; nie zabrakło też ruletkowych kulek czy kostek 

do gry. 

A. L. 
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Polecam 

Czytanie nie boli… 
W cyklu polecam do przeczytania dziś książka Lisy 
Luddecke: 

„Gdzie niebo mieni się czerwienią” 
 

Czerwienią zaczyna się mienić 

niebo. Nadciąga niepokój, idzie 

mnóstwo złego… 

Mroźna opowieść, która przenie-

sie cię do świata pełnego magii, 

nadprzyrodzonych mocy i tajem-

nic! Na lodowatej wyspie Skane niebo przemawia do 

jej mieszkańców. W bezchmurne noce  pojawia się 

na nim piękna zorza. Jej kolor ma znaczenie. Zielony 

mówi, że na wyspie panuje harmonia i Bogini jest 

szczęśliwa. Niebieski oznacza, że zbliża się zamieć. 

Jest jeszcze czerwony… Czerwony pojawia się rzad-

ko. Czerwony to ostrzeżenie. 

Siedemnaście lat temu, gdy narodziła się Ósa, niebo 

rozbłysło czerwienią, a na wyspie rozszalała się pla-

ga, która odebrała życie setkom jej mieszkańców, 

włączając w to matkę dziewczyny. Tym razem, gdy 

niebo znów mieni się czerwienią, Ósa musi odnaleźć 

sposób, by zatrzymać rzeź. Czy uda jej się uchronić 

mieszkańców wyspy przed niechybną śmiercią? 

Przepełniona magią i niezwykłą mitologią klimatycz-

na powieść fantasy, która przeniesie Cię do 

chłodnego świata pełnego nadprzyrodzonych mocy 

i tajemnic! Poznaj lodową wyspę Skane oraz jej 

mieszkańców, których historia przyspiesza bicie ser-

ca. Zaskakujący debiut Lisy Lueddecke zmrozi cię do 

szpiku kości! 

Źródło: empik 
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